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Rallye Šumava Klatovy: Jan Kopecký a ŠKODA 
pokračují v působivé vítězné sérii 
 

› Posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA FABIA R5) dominovala ve druhém podniku 

Mistrovství České republiky (MČR) 

› Tovární tým ŠKODA v letošním roce ještě nebyl poražen 

› Český mistrovský tým Jan Kopecký/Pavel Dresler zajel v devíti ze třinácti rychlostních 

zkoušek nejrychlejší čas 

 

Klatovy, 22. dubna 2017 – Posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA FABIA R5) 

vybojovala i přes nepřízeň počasí v podobě deště a přes penalizaci v poslední etapě 

suverénní vítězství na Rallye Šumava Klatovy. Takové štěstí ale neměla posádka se stejným 

vozem, Jan Černý/Petr Černohorský, která kvůli časové penalizaci přišla o 2. místo ve 

prospěch pilota Fordu Václava Pecha.  

 

Základní kámen úspěchu na Rallye Šumava Klatovy položil Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem 

Dreslerem (ŠKODA FABIA R5) již v první páteční etapě. Čtyřikrát zajela mistrovská česká posádka 

nejrychlejší čas. Pátá rychlostní zkouška byla kvůli oleji na trati, který tam zanechal jeden 

z historických vozů startujících dříve, z bezpečnostních důvodů zrušena. Posádka Jan Kopecký a 

Pavel Dresler první den zakončila komfortním vedením o přibližně půl minuty. 

 
Silný déšť v sobotu ráno vytvořil na rychlých „erzetách“ v okolí Klatov zrádně kluzký povrch, 
nicméně Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem (ŠKODA FABIA R5) zaznamenali 
dalších pět nejrychlejších časů. 

 

Na druhou pozici se dostala posádka Jan Černý/Petr Černohorský s privátně nasazeným vozem 

ŠKODA FABIA R5. Sváděli napínavý souboj s posádkou Fordu Václavem Pechem jun. a Petrem 

Uhlem. Při cestě k čerpání paliva mezi osmou a devátou rychlostní zkouškou ale Kopeckého 

spolujezdec Pavel Dresler i spolujezdec Černého Petr Černohorský špatně porozuměli itineráři 

a přejeli jednu křižovatku. Proto přijeli do prostoru určeného pro čerpání paliva z jiné, než 

předepsané silnice. Díky tomu dostali časovou penalizaci 15 sekund. Zatímco ale Jan Kopecký 

zůstal na čele soutěže, pro Černého to znamenalo ztrátu 2. místa. 

 

Jan Kopecký a Pavel Dresler jeli ve zbývajících rychlostních zkouškách se svým vozem ŠKODA 

FABIA R5 na jistotu, takže nakonec získali letošní vítězství číslo 2 a zvětšili tak svůj náskok ve 

vedení Mistrovství České republiky (MČR). 

 

Konečné výsledky Rally Šumava Klatovy (MČR) 

 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, 1:19.49,5 h 

2. Pech jun./Uhel (CZ/CZ), Ford Fiesta R5, +47,1 s 

3. Černý/Černohorský jun. (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +1.12,5 min 

4. Szeja/Szeja (PL/PL), Ford Fiesta R5, +2.06,7 min  

5. Dohnal/Ernst (CZ/CZ), Ford Focus RS WRC 06, +2.38,0 min 

6. Tarabus/Machu (CZ/CZ), ŠKODA FABIA S2000, +3.00,2 min 
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Kalendář Mistrovství České republiky 2017 

 

Soutěž     Datum 

Valašská Rallye   25.03.–26.03.2017 

Rallye Šumava Klatovy   21.04.–22.04.2017 

Rally Český Krumlov   19.05.–20.05.2017 

Rally Hustopeče   16.06.–17.06.2017 

Rally Bohemia    01.07.–02.07.2017 

Barum Czech Rally Zlín   25.08.–27.08.2017 

Rally Příbram    06.10.–08.10.2017 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 Facebook  YouTube  Twitter   
Fotografie k tématu: 

 

 

Skokem k suverénnímu vítězství v Rallye Šumava 

Klatovy: Jan Kopecký a spolujezdec Pavel Dresler 

(ŠKODA FABIA R5) 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

S druhým letošním vítězstvím si Jan Kopecký 

a spolujezdec Pavel Dresler (ŠKODA FABIA R5) 

zvětšili náskok ve vedení v Mistrovství České 

republiky (MČR)  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových soutěžích – 
ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů na celém světě.  Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-
pacifickém mistrovství (APRC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy 
cestovních vozů v roce 1981. ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě.  Na Rally Monte 
Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 
získala dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na mistrovství světa 
celkem deset soutěží ve třídě WRC2. Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba (PRY) a Gaurav Gill (IND) vyhráli s vítězným 
vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja 
(QAT) triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací FIA homologován 
1. dubna 2015.  Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů. V roce 2017 
nastoupí tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) a Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) do 
vybraných soutěží FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho bude dvojice Kopecký/Dresler po dvou titulech za 
sebou opět bojovat o první místo v českém mistrovství v rally (MČR). 

 

ŠKODA AUTO  

› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  

› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 
KODIAQ a SUPERB,  

› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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